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1. IDENTIFICAÇÃO 
 
1.1. Instituição de Ensino Superior: Universidade Federal do Paraná 
1.2. Grupo: PET- História 
1.3. Curso de graduação ao qual o grupo está vinculado: História 
1.4. Habilitação oferecida pelo curso de graduação ao qual o grupo está vinculado:  

(   ) Licenciatura           (   ) Bacharelado           ( X ) Licenciatura e Bacharelado 
1.5. Nome e titulação do Tutor: Profa.Dra. Ana Paula Vosne Martins 
1.6. Data de ingresso do Tutor (mês/ano): 2004  
 

2. ATIVIDADES PROPOSTAS 
 No planejamento geral das atividades considere: 

 O compromisso com a formação acadêmica de qualidade, ética e cidadã; com a indissociabilidade 
ensino, pesquisa e extensão; com a preparação dos alunos para atuar no seu futuro campo profissional 
e com a melhoria do curso de graduação ao qual o grupo está vinculado. 

 Participação dos integrantes do grupo em atividades que visem à interação entre bolsistas e não 
bolsistas e com o curso de graduação ao qual está vinculado, de modo a viabilizar o efeito multiplicador 
do PET sobre a comunidade acadêmica e a interação do grupo com o projeto pedagógico do curso. 

 O desenvolvimento de competências básicas pelos integrantes do grupo no uso da linguagem escrita e 
oral, em idioma estrangeiro e na área de tecnologias de informação e comunicação. 

 O caráter multi e interdisciplinar das atividades. 
 

* Os grupos criados pelo Edital nº 03/2006, inscritos no lote 2, também devem considerar no planejamento das 
atividades o tema ao qual se inscreveram. 

 
2.1. Atividades de Ensino 
 No planejamento de atividades de ensino considere: 

 Pertinência das atividades no contexto do PET. 

 Contribuição para o desenvolvimento de novas práticas e experiências pedagógicas no curso de 
graduação ao qual o grupo está vinculado. 

 Benefícios acadêmicos da atividade para o grupo e para a comunidade acadêmica do curso ao qual 
está vinculado. 

 Resultados esperados. 

Oficina de Cinema e História  

Esta atividade tem como objetivo apresentar a comunidade escolar o Manual Didático elaborado pelo PET 

Historia sobre o uso do cinema em sala de aula. Os alunos ficarão responsáveis pela aplicação da 

metodologia, tendo a oportunidade de vivenciar esta experiência pedagógica. Serão selecionadas escolas 

publicas, mas também temos a previsão de realizar esta oficina com o sindicato dos professores da rede 

publica de ensino. 

 

Oficina de Ensino e Pesquisa 
Esta atividade devera ser realizada no Colégio Estadual do Paraná e tem como objetivo proporcionar aos 

petianos a oportunidade de articular suas pesquisas individuais a pratica de docência.  
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2.2. Atividades de Pesquisa 
 No planejamento de atividades de pesquisa considere: 

 Pertinência das atividades no contexto do PET. 

 Complementaridade entre ações de pesquisa e os temas/ações tratados no âmbito do PET. 

 Benefícios acadêmicos da atividade para o grupo e para a comunidade acadêmica do curso ao qual 
está vinculado. 

 Resultados esperados. 

MEMÓRIAS E NARRATIVAS DA EXPERIÊNCIA DO CINEMA NA CIDADE 

DE CURITIBA.  

Pesquisa coletiva 

Dando continuidade à pesquisa coletiva desenvolvida em 2007 as atividades deste 

ano estarão voltadas para a experiência do cinema na cidade de Curitiba a partir das 

memórias dos freqüentadores das salas de cinema. O objetivo desta pesquisa é articular o 

levantamento das fontes realizado durante o ano de 2007, no qual os petianos encontraram 

um conjunto bastante heterogêneo de documentos que registram a experiência histórica do 

cinema e de sua relação com o espaço urbano, com as narrativas individuais de pessoas 

que eram consumidoras deste tipo de lazer e que freqüentaram os cinemas de Curitiba 

entre as décadas de 1930 e 1960.  

O enfoque sobre a memória será privilegiado durante este ano e para tanto vamos 

dividir a pesquisa em duas etapas. Na primeira etapa vamos nos debruçar sobre as 

relações entre história e memória e sobre a metodologia da história oral. Serão lidos e 

discutidos textos de autores que problematizaram questões teóricas e metodológicas sobre 

a memória, o relato oral, as técnicas de entrevista, as formas de coleta dos relatos orais e 

também de arquivo do material gravado. Na segunda etapa os petianos vão entrevistar 

freqüentadores de cinemas e também cinéfilos que porventura tenham escrito crônicas nos 

jornais locais ou publicado outro tipo de material sobre o assunto. Esta etapa será de 

fundamental importância para a prática de pesquisa com fontes orais, algo que 

dificilmente os alunos têm experiência ao longo do curso de graduação em História.  

Após a realização de aproximadamente 35 entrevistas e o tratamento do material 

gravado, vamos publicar uma seleção das transcrições junto com um ensaio teórico-

metodológico do resultado desta pesquisa coletiva. A publicação será no formato de um 

caderno e também estará disponível na página do PET História na Internet para livre 

consulta.     
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Pesquisas individuais 

Cada aluno (bolsistas e voluntários) vai desenvolver uma pesquisa individual sob a 

orientação de um professor do Departamento de Historia. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
2.3. Atividades de Extensão 
 No planejamento de atividades de pesquisa considere: 

 Pertinência das atividades no contexto do PET. 

 Complementaridade entre ações de extensão e os temas/ações tratados no âmbito do PET. 

 Benefícios acadêmicos da atividade para o grupo e para a comunidade acadêmica do curso ao qual 
está vinculado. 

 A contribuição para a formação cidadã dos integrantes do grupo e o desenvolvimento social. 

 Resultados esperados. 

Diálogos do PET 

Evento a ser realizado em parceria com os grupos PET das Ciências Sociais, Filosofia e Direito, visando a 

http://www.cpdoc.fgv.br/
http://www.cpdoc.fgv.br/
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integração acadêmica e a difusão dos conhecimentos produzidos. 

Café com História. Esta atividade cultural já tradicional do Grupo PET-História tem periodicidade mensal 

e ao longo de 2008 contará com convidados que vão abordar temas diversos, de interesse acadêmico e de 

natureza interdisciplinar. 

 Evento de Extensão “A História no Cinema”. Este evento é voltado para os alunos que ingressaram no 

ano de 2008 e tem como objetivo discutir as relações entre Cinema e História. Os petianos ficaram com a 

responsabilidade de comentar filmes históricos.  

Exposição Memória do Cinema em Curitiba 
Esta exposição é um dos resultados da pesquisa coletiva desenvolvida em 2007. Serão expostos cartazes e 

fotografias relacionados a memória do cinema. 

Evento de Extensão sobre história oral 

Evento que visa debater a metodologia e a prática da história oral. 

Evento de Extensão sobre os 15 anos do grupo PET História 

Como o nosso grupo completa 15 anos em 2008 vamos promover um evento de extensão convidando ex-

tutores e ex-petianos para tratar desta experiência. 

 

 

 

 

 

 

 
2.4. Atividades de Caráter Coletivo (participação em eventos científicos, feiras, mostras, 

encontros locais, regionais, nacionais, outros) 

Encontro Nacional de História Oral   
São Leopoldo, RS, abril de 2008. 
 
Encontro Regional da Associação Nacional de História  

Jacarezinho, Pr,  

 
Fazendo Gênero 8 
Florianópolis, SC, agosto de 2008 
 
Encontro Regional dos Estudantes de História 
Curitiba, Pr, abril de 2008 

 
EVINCI 
Curitiba, Pr, outubro de 2008 
 
Feira das Profissões da UFPR 
Curitiba, Pr, stembro 
 

 

 
 
 
 

 
 
3. CRONOGRAMA PROPOSTO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO 

Pesquisa: de março de 2008 a fevereiro de 2009. 
Eventos de Extensão: março a novembro de 2008. 
Atividades de Ensino: março a novembro de 2008. 
 

 
 
 
 
4. OBSERVAÇÕES DE CARÁTER GERAL 
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5. PARECER DO COMITÊ LOCAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Local e Data: 
 
 
 

_______________________________________________ 
Pró-Reitor de Graduação 

 
 
 

______________________________________________ 
Interlocutor do PET na IES 

 
 
 

______________________________________________ 
Coordenador(a) do Curso 

Nome: 
 
 
 

______________________________________________ 
Tutor do Grupo 

 
 
 

______________________________________________ 
Representante do Comitê Local de Acompanhamento 

Nome: 
Função: 


